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Treść raportu:

Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka
zależna Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zawarła umowę z polskim
kontrahentem z branży automatyki i robotyki (dalej: „Zamawiający”), mocą której Zamet Budowa Maszyn S.A. (dalej:
„Wykonawca”) zobowiązała się do wykonania, przy współudziale Zamawiającego, maszyny do kształtowania rur,
która zostanie dostarczona dla odbiorcy końcowego, będącego klientem Zamawiającego.
Umowa szczegółowo określa podział zadań, które w zakresie projektowania i wytwarzania powyższego
urządzenia, będą realizowane przez Wykonawcę, a które przypadają Zamawiającemu. Powyższy podział jest
zgodny z wąską specjalizacją i kompetencjami stron.
Z tytułu wykonania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 10,2 mln zł netto. Termin
realizacji (odbiór końcowy) przewidziano do dnia 30 października 2019 roku. Płatności na rzecz Wykonawcy będą
realizowane częściami, w formie zaliczki po podpisaniu umowy oraz pozostałych płatności realizowanych po
osiągnięciu poszczególnych etapów harmonogramu. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową do kwoty 20% wynagrodzenia netto, z terminem
ważności dłuższym o 30 dni od daty planowanego odbioru końcowego. Na zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję
bankową do kwoty 10% wynagrodzenia netto, z terminem ważności 26 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż powyższa umowa jest istotna zarówno z punktu widzenia skonsolidowanych wyników
finansowych przyszłych okresów sprawozdawczych (z uwagi na jej wartość), jak również z punktu widzenia
referencji i możliwości dalszego rozwoju Zamet Budowa Maszyn. Ponadto, w opinii Zarządu Emitenta,
wykorzystanie potencjału i możliwości obydwu stron powyższej umowy, wg ścisłych ich specjalizacji, na rzecz
osiągania celów biznesowych, korzystnie wpływa na możliwość współpracy z Zamawiającym, także w zakresie
przyszłych projektów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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